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   2220ر يسمبد 6

ي:عزيزي ولي األمر / الوص  

ي.لقد تلقينا بعض األخبار السارة من إدارة التعليم االبتدائي والثانوي فيما يتعلق بسداد نفقات الطالب المرتبطة بالوباء العالم  

للتعويض من مؤهلون في المدرسة هم فيروس كورونا ولم يتمكنوا من الحصول على غداء سبب الطالب الذين تم عزلهم ب

، لكل من العام  خالل مزايا تحويل المنافع اإللكترونية للوباء

  ة.. يرجى مراجعة هذه المعلومات بعناية ، حيث تغيرت معايير األهلي2022وصيف  2220-2021الدراسي 

 العامة بسجالت جيدة عن حاالت الغياب مما سيساعد في تسهيل هذه العملية. سننشئ قائمة سانت لويس مدارساحتفظ قادة 

بسبب فيروس كورونا وسنقدم هذه القائمة إلى قسم دعم األسرة في إدارة  الدراسية المتتاليةالغياب أيام بالطالب المؤهلين وعدد 

بطاقة  ىلمبلغ المناسب علاعية بتحميل االخدمات االجتماعية. سيقوم قسم الخدمات االجتم  

ك:طفل البد أن يكون، ف 2022-2021يا العام الدراسي من أجل التأهل لمزا  

 

برنامج الغداء المدرسي الوطني من خالل منطقة المدرسة مشارك مؤكد في *  

2022-2021 خالل العام الدراسي فقط K-12 مسجل في الصفوف*   

. 22-2021المجانية أو المخفضة السعر خالل العام الدراسي لوجبات ا موافق عليه للحصول على * 

.()التفاصيل أدناه  

 * تم إثبات أنه يعاني من غياب مرتبط بالفيروس أو يوم تعليمي افتراضيفي مسجل في ملفات المدرسة

  

:إذا طفلك غير مؤهل للحصول على   

  

  تلقى حاليايهوال * 

لم يتقدم الطالب بطلب أو تم تحديد أنه غير مؤهل للحصول على وجبات مجانية أو مخفضة السعر للعام * 

2022-2021 الدراسي  

2022-2021 للعام الدراسي كيفية الوصول الى األموال   

سيتم ربط عدد الغيابات المدرسية المتتالية المرتبطة بفيروس كورونا بمستوى اإلعانة. )يرجى االطالع على مخطط المزايا  

 أدناه.( سيتم تحميل الميزة المناسبة على البطاقة الحالية. ستقوم ببساطة بتنشيط البطاقة للوصول إلى األموال.

فسيتم إرسال بطاقة بالبريد إلى العنوان الموجود في الملف. إذا لم تعد لديك هذه البطاقة، إذا لم يكن لدى الطالب بطاقة حالية ، )

( فاتصل بـ  

:طريقة حساب الفوائد  

يتم تحديد مبالغ اإلعانة من خالل عدد أيام الدراسة المتتالية التي لم يتمكن الطفل خاللها من الحصول على وجبة مجانية أو 

.سبب الغياب المرتبط بالفيروس أو يوم التعلم االفتراضيمخفضة السعر في المدرسة ب  

https://mydss.mo.gov/food-assistance/food-stamp-program
https://mydss.mo.gov/food-assistance/food-stamp-program
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إذا لم يتم إبالغ المدرسة بغياب الطالب/التعلم االفتراضي لمدة خمسة أيام أو أكثر على أنه مرتبط بفيروس كورونا ، فقد تقوم )

.(درسةبط بالفيروس إلى الممرض المرتبمراجعة حاالت الغياب التي يجب على اآلباء تقديم دليل على ال التعليميةنطقة الم  

الصفحة الثانية -مزايا تحويل المنافع اإللكترونية لألوبئة    

:2022 من أجل التأهل للحصول على مزايا صيف  

مؤهلون للحصول  2022-2021الطالب المؤهلون للحصول على وجبات مجانية أو مخفضة السعر خالل العام الدراسي 

على ميزة الصيف. إذا كان طفلك مؤهالً ، فستعتمد مبالغ اإلعانة على مبلغ اإلعانة الصيفية البالغ 391 دوالًرا. )انظر مخطط 

 المزايا أدناه.(

أو تمت الموافقة عليه  2022-2021خالل العام الدراسي  K-12 يجب أن يكون الطالب مسجالً في الصفوف*  

، ونهاية الصيف مؤهاًل للحصول على ميزة  2022يوليو  1حديثًا للحصول على وجبات مجانية أو مخفضة السعر بين 

.الصيف  

 ليكون مؤهالً لفصل 2022-2021خالل العام الدراسي  K-12 يجب أن يكون الطالب مسجالً في الصفوف*  

.الصيف  

:يتم تحديد األهلية مجانًا أو بسعر مخفض عندما يكون الطالب  

ووجد أنه مؤهل  2022-2021خالل العام الدراسي  تقدم بطلب للحصول على وجبات مجانية أو مخفضة السعر*  

؛ أو تقدم بطلب للحصول على وجبات مجانية أو مخفضة السعر من  2022-2021بناًء على إرشادات الدخل للعام الدراسي 

.2023-2022 حتى نهاية الصيف بناًء على إرشادات الدخل للعام الدراسي 2022يوليو  1  

. إذا لم تكن متأكًدا من أن طفلك التحق بمدرسة مؤهلة ، 2ر أو توفير أهلية المجتمع مسجل في مدرسة شاركت في توفي* 

.فيجب عليك االتصال بالمنطقة التعليمية التي التحق بها الطفل  

على أهليته بناًء على األهلية الفئوية بما في ذلك برنامج المساعدة الغذائيةتحديد تم *  

.امج االحتضانبرن أو مصدر آخر، مثل المشردين أو   

.إذا كان طفلك مؤهالً ، فسيتم تحميل المخصص على بطاقة باسم الطفل. يمكنك بعد ذلك تنشيط البطاقة للوصول إلى األموال  
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الصفحة الثالثة -األسئلة الشائعة فوائد تحويل المنافع اإللكترونية لألوبئة   

الخاصة بطالبي؟ EBT-P ماذا أفعل إذا فقدت بطاقة  

855-373-4636  أو االتصال بالرقم mydss.mo.gov استخدام ميزة الدردشة عبر اإلنترنت علىيمكنك   

 ماذا أفعل إذا تغير عنواني؟

إذا كنت تعتقد أن الطالب مؤهل للحصول على هذه الميزة وتغير عنوانك ، فيجب عليك أوالً االتصال بالمنطقة التعليمية التي 

.لمراجعة حالتك وإخطار المدرسة بتغيير العنوان 2022-2021ي التحق بها طفلك خالل العام الدراس  

؟EBT-P من أسأل إذا كان لدي أسئلة حول بطاقة  

الخاصة بك. يمكنك استخدام ميزة الدردشة عبر  EBT-P يُرجى عدم االتصال بمقاطعة مدرستك لالستفسار عن بطاقة

.855-373-4636 أو االتصال بالرقم mydss.mo.gov اإلنترنت على  

لطالبي؟ COVID من الذي أتصل به بخصوص حاالت الغياب المتعلقة بـ  

.2022-2021 اتصل بالمنطقة التعليمية التي التحق بها طفلك خالل العام الدراسي  

؟2021 إلى 2020في الفترة من  EBT-P من يمكنه اإلجابة عن األسئلة المتعلقة باستفادة طفلي من برنامج  

.ولم تعد متوفرة 21-2020ام الدراسي للع EBT-P تم إصدار مزايا  

أو لم تبلغ عنها؟ Covid ماذا لو لم تتعقب مدرسة الطالب الغيابات المتعلقة بـ  

.لمراجعة حاالت الغياب المسجلة 22-2021اتصل بالمنطقة التعليمية التي التحق بها طفلك خالل العام الدراسي   

 متى سيحصل الطالب الخاص بي على المخصصات؟

بينما ال يمكننا تقديم جدول زمني دقيق ، بناًء . EBT-P المنطقة التعليمية لطالبك بالفعل المعلومات المطلوبة إلصدارقدمت 

.2022 على وقت معالجة البطاقة ، قد تحصل على ميزة بحلول نهاية عام  

ة خدمات الغذاء والتغذية إدارتصال بكما هو موضح أدناه ، فيمكنك االإذا كانت لديك أسئلة حول مخصصاتك المحددة ، 

.314-345-2308 أو تينيسيا ويليامز 314-935-5302 العامة في سانت لويس ، ألثيا ألبرت سانتياغو  

.314-345-5656  الرجاء االتصال بالرقم -للمساعدة في أسئلتك  مركز اتصالتم إعداد   

:فيما يلي بعض األمثلة على جداول المزايا  
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اإلعانة مبلغ األيام اإلعانة الفئة / أيام الغياب  

أيام 5-1: 1المستوى  أيام 3  دوالًرا 21.30   

يوًما 15-6: 2المستوى  أيام 10  دوالًرا 71   

 16: أكثر من 3المستوى 

 يوًما أو أكثر

يوًما 17 دوالًرا  120.70   

2022 صيف يوًما 55  دوالًرا 391   

 

تُستخدم بطاقات P-EBT بنفس طريقة استخدام بطاقات EBT. لمزيد من المعلومات حول استخدام البطاقة ، يرجى بزيارة 

.mydss.mo.gov/food-assistance/ebt 

  

     إذا كانت لديك أسئلة حول كيفية التقديم ، أو كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية فيما يتعلق بالطعام، رعاية األطفال، النقل ، 

mo.servicesnavigator.org على Missouri Services Navigator و/أو خدمات أخرى ، فتفضل بزيارة 
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